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Beste ouder(s)/verzorgers(s), 

 

Deze week zijn de kinderen weer op school gestart. Wat is het heerlijk 

om weer kinderstemmen in de school te horen! Als we terugblikken op 

deze eerste week, dan hebben wij het ervaren als een goede herstart. 

Een beetje onwennig met halve groepen, vaste looproutes en afstand 

houden, maar toch ook weer heel vertrouwd om elkaar te ontmoeten 

en lekker te werken. Iedereen past zich aan de situatie aan, dat maakt 

dat het mogelijk is om weer samen op school te zijn. Dank u wel, ook 

voor uw medewerking! 

 

In de brief over de herstart zijn we vergeten te vermelden dat de  

studiedag van 20 mei een gewone lesdag is. Waarschijnlijk heeft u dit 

zelf al gezien in het rooster. Dit hebben we gedaan zodat alle kinderen 

vier dagen naar school kunnen in deze eerste periode tot het Hemel-

vaartsweekeinde. 

 

Na het Hemelvaarsweekeinde gaat groep 1 naar school op maandag, 

woensdag en vrijdag. Groep 2 gaat naar school op dinsdag en don-

derdag. Op de persconferentie van 19 mei hopen we meer te horen 

over de maatregelen in het onderwijs tot de zomervakantie, zodat we 

u kunnen informeren over de periode na de Pinksterweek. 

 

Schoolreis kan helaas niet doorgaan dit jaar. Voor het schoolverlaters-

kamp en de eindmusical wordt er hard gewerkt aan alternatieven. Er 

worden vragen gesteld over of de Pinksterweek, deze vakantieweek 

gaat gewoon door. 

 

Hartelijke groet, 

 

Sandra Jansen-van den Heuvel 
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JARIGEN - GEFELICITEERD! 

 

19 mei: Lisanne 

20 mei: Mila 

23 mei: Kaylee 

26 mei: Alyssa 

27 mei: Cheyenne 

28 mei: Luz 

 

 

 

De volgende leerlingen zijn 4 jaar geworden: 

Jesse, Liv, Ksenija en Olivia.  

Maeve en Wiep worden binnenkort 4 jaar. 

 

Ksenija en Wiep komen in groep 1-2A bij juf 

Simone en juf Bernadette. 

Jesse, Liv en Maeve komen in groep 1-2B bij 

juf Ilse en juf Suzanne. 

Olivia komt in groep 1-2C bij juf Mirelle en  juf Lisette 

Wij  wensen Jesse, Liv, Ksenija, Olivia en Maeve veel plezier op school. 

 

NIEUW OP SCHOOL 

AGENDA 

Studiedag  

woensdag 20 mei vervalt. 

 

Hemelvaart: 

Donderdag 21 mei en  

vrijdag 22 mei alle kin-

deren vrij. 

 

Pinkstervakantie: 

1 juni t/m 5 juni 

 

11 juni: Oud papier 

LEUKE FOTO’S IN DEZE CORONATIJD 

 

 

De kinderen zijn blij dat ze naar school 

mogen. 

 

 

 

 

Zo leuk! 

De kinderen van de klas missen 

elkaar, maar zijn op deze ma-

nier ook een beetje bij elkaar. 

Zie deze mooie vlinder.  
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EMAILADRESSEN   

Medezeggenschapsraad, 

activiteitencommissie en  

buitenschoolse sportcom-

missie  

 

acdelangenoord@kpoa.nl 

bscdelangenoord@kpoa.nl 

mrdelangenoord@kpoa.nl 

KBS De Langenoord 

Kerklaan 7 

3828 EA Hoogland 

 

Tel: 033-4801263 

langenoord@kpoa.nl 

www.delangenoord.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.delangenoord.nl/
https://www.facebook.com/Langenoord/

